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Förord  
Denna norm har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av representanter från 
försäkringsbranschen och SSF. Synpunkter har även inhämtats från Svenska  
Båtunionens stöldskyddsgrupp. 
 
Normen har sänts på remiss till haveriinspektörerna vid båtförsäkringsbolagen samt 
Gruppen Förvaringsskydd Lås och Beslag, FLB. 
 
Normen har provisoriskt fastställts av verkställande direktören 1999-01-13. 
Utgåva 2 reviderades i september 2006 med avseende på referensen till hänglås 
kraven i SSFN 014 och SS-EN 12230.  
 
Inledning  
Stölder av hela båtar samt av utrustning från båtar är vanligen förekommande och 
har ökat under de senaste åren. För att försvåra stöld av hel båt är det av stor vikt att 
båtar låses fast i brygga, bom eller liknande. Låsanordning enligt denna norm är inte 
avsedd att nyttjas vid fastlåsning i boj, då bojar har en lägre skyddsnivå än låsningen 
i övrigt. 
 
Det har under många år marknadsförts olika låsprodukter som varit mer eller mindre 
anpassade för båtbruk. För att skapa möjligheter för enskilda konsumenter att välja 
produkter som uppfyller rimliga krav på funktioner och egenskaper samt är enkla att 
hantera har denna norm utarbetats. 
 
Kraven enligt denna norm skiljer sig från SSFN 014 Hänglås – krav och provning 
genom att låsningen i klass 3, 4 och 5 inte behöver vara tvingande. 
 
 
1 Omfattning 

Denna norm omfattar krav och provningsmetoder för mekaniskt lås för 
fritidsbåtar och som kombineras med kätting och kättingbeslag i syfte att låsa 
fast båt i brygga, bom eller liknande. Kraven avser låsanordningens funktioner 
och egenskaper ur teknisk synpunkt. 
 
Kraven avser även utformning av monteringsanvisning samt produktens 
märkning. 
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